tipy

NAVŠTIVTE APARTMÁN PÁLAVA
VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
V průběhu horkého léta 2015 byl v prostoru relaxační zahrady vedle
Penzionu Šlechtitelské stanice vinařské postaven Apartmán Pálava.
Okouzlující výhled na Pálavské vrchy a jeho umístění na kopci Poštor,
kde bylo v roce 1953 započato šlechtění révy odrůdy Pálava, umocňuje
atmosféru tohoto místa. Kromě těchto tří „P“ nabízí apartmán 6 lůžek,
sprchu, toaletu, malou kuchyňku
a venkovní vířivku. Přijeďte
a sami uvidíte. Je určen zejména
pro ty návštěvníky, kteří ocení
jeho romantickou a klidnou
polohu.
www.slechtitelka.cz

VICAN + RODEN =
NEOBYČEJNÁ VÍNA
VICAN rodinné vinařství na své FARMĚ PÁLAVA
u Mikulova, kde vyrábí sýry pod touto značkou, uvedlo
ve spolupráci s hercem Karlem Rodenem speciální edici
vín nesoucí jeho jméno. V edici jsou suchý typický minerální Ryzlink vlašský z Pálavy, suchá bariková Rulanda
šedá, fascinující rafinovanou vůní uzeného špeku a dřeva.
Dále je v edici Karel Roden polosuchý Tramín červený
s jemnou čajovou kořenitostí a nemohla chybět polosladká, po rozkvetlé louce vonící Pálava. Přes farmářský
dvůr vede nově cyklostezka do Mikulova. Sýry i víno je
možné ochutnat denně.
www.farmapalava.cz
www.vican.wine

NA TRH PŘICHÁZÍ
NOVÝ NÁPOJ CUC
CUC je unikátní osvěžující nízkoalkoholický nápoj,
jehož základ tvoří víno a ovocné šťávy. Díky své lehké
perlivosti a podmanivé ovocné chuti nabízí báječné
osvěžení během slunečných dní a je výborným parťákem pro společná odpoledne s přáteli. Během výroby
nápoje nedochází k přidávání konzervantů. Veškeré
obsažené látky jsou přírodního původu a díky tomu
se nápoj může pyšnit vysokým obsahem antioxidantů.
Vybrané ovoce si ponechává vše ze své chuti, a proto
ve složení není ani stopy po umělých sladidlech.
Odměnou za šetrné zpracování je jasně červená barva
a příjemný limonádový buket.
www.cucdrink.com
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ŘADA ORGANIC Z VINAŘSTVÍ
VOLAŘÍK POD SKLEM
Vinařství Volařík z Mikulova se na místní vinařskou scénu zapsalo zejména díky příjemně minerálním Ryzlinkům vlašským, které jsou pevně spjaty
s vápencovým podložím vinic pod Pálavou. Nabídka vinařství je odrůdově
mnohem pestřejší a od roku 2013 je obohacena o řadu Organic – vína z viniční
trati Věstonsko, která je obhospodařována v ekologickém režimu. Vysazeny
jsou zde interspecifické odrůdy Hibernal, Saphira a Johanniter, které budou
nově uzavírány skleněným uzávěrem – Vinolokem. Z ročníku 2017 již tento
uzávěr hrdě nese Johanniter, od roku příštího se jím bude pyšnit celá řada
Organic. Kompletní ročník 2017 můžete ochutnat v Křížovém sklepě v Mikulově 4. 8. 2018, rezervace předem je nutná. Novinkou letošní letní sezony je
prodloužená pracovní doba v prostorách nového vinařství v Mikulově na ulici
K Vápence. Vína si sem můžete přijít ochutnat i koupit ve čtvrtky a pátky až
do 20 hodin. O víkendech je otevřeno v čase 10–20 hodin. Řada Organic 2017
je již v prodeji na vinařství i přes e-shop na www.vinarstvivolarik.cz.

OD MICHELINŮ NA VINOHRADY
(DO KULINÁŘSKÉHO STUDIA OLA KALA)
Špičkový francouzský sommelier Cédric Picot začíná pravidelně navštěvovat Českou republiku, a to je určitě dobrá zpráva pro všechny milovníky vína z řad odborné i laické veřejnosti. Tento ambasador kvalitní gastronomie, bývalý majordomus prezidenta Jacquese
Chiraca a osobní přítel a dlouholetý spolupracovník Alaina Ducasse, pro kterého pracoval
v monacké restauraci Louis XV. (3 michelinské hvězdy) nebo v pařížském hotelu Plaza
Athénée, se rozhodl podělit o své zážitky také u nás. Spojil se s pražským kulinářským
studiem Ola Kala a v jeho prostorách od září organizuje tematické kurzy degustace vína
pro veřejnost. Posledních 10 let se věnoval řízení obchodu vinotéky delikates, a proto mezi
jeho klienty patří také profesionálové v oboru. Pracovníkům v gastronomii, majitelům
restaurací či vinoték tak mohou jeho zkušenosti v mnohém prospět. Poté, co Cédric pravidelně obsluhoval monackou knížecí rodinu nebo Václava Havla při jeho návštěvě Elysejského paláce, začne s radostí předávat své zkušenosti ve studiu Ola Kala na Vinohradech.
www.olakala.cz
www.cedricpicotsommelier.eu

HENNESSY X.O BY
MARC NEWSON II.
Hennessy hrdě představuje novou, exkluzivní limitovanou edici koňaku Hennessy X.O
by Marc Newson II. Výsledkem spolupráce
s vizionářským, světově známým australským
designérem Marcem Newsonem je dynamické, avšak minimalistické pojetí ikonické karafy tohoto koňaku, vytvořeného již
v roce 1870. Skleněná karafa připomíná dílo
současné architektury: přímé linie zdůrazňují
ikonický tvar a použití čistého, průhledného materiálu odhaluje koňak v celé jeho
kráse – jeho temně jantarovou barvu a ryzí
smyslnost. Zlatý uzávěr je pak pověstnou
třešničkou na dortu tohoto jedinečného designového díla. V ČR bude dostupné v omezeném množství od června 2018.
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CO PIJÍ V LÉTĚ SEDLÁCI?
Rodinné vinařství Sedlák s Velkých Bílovic je ve vinařském světě už
známé svými víny z typických odrůd jejich oblasti, zpracovávanými
z vlastních hroznů a se zkušeností čtyř vinařských generací. Nejcharakterističtějším vínem pro letní setkání a večery, které Rodinné vinařství
Sedlák nabízí, je Letní víno. Tato osvěžující cuvée symbolizují letní
atmosféru, teplo a pohodu. Jedná se o svěží a mladá vína, která vystihují chutě i vůně typického léta u nás. Dalším vínem na letní večery je
stále populárnější frizzante Muškát moravský, protože je to příjemné
a lehké víno, které udělá dobrou náladu. A v neposlední řadě Neuburské. V obci se tradovalo, že „když na Neuburg, tak k Sedlákovi“. U této
odrůdy se drží svých tradic – hrozny pocházejí ze 40 let staré vinice
a révu zde pěstují klasicky v úzkém sponu. Neuburské z Rodinného
vinařství Sedlák je středně plné víno s neutrálním, ale velmi harmonickým projevem, kořeněnými tóny a svěží kyselinou.
www.vinarstvisedlak.cz

OSVĚŽUJÍCÍ HNANICKÉ
FRANKOVKY
Letní odpoledne a večery přímo vybízejí k vychutnání si
svěžích růžových vín. Ty Vám přináší Vinařství Trávníček
& Kořínek v edici Pozdravy z národního parku. Jedná se
o kabinetní vína pro každou příležitost, jejichž předností
je hravost, ovocnost, ale především harmonie. Co jiného si
vybrat ke grilování s přáteli než tato rosé? Pokud jste ovšem
spíše příznivci červených vín, mají nabídku i pro vás. Nenechte si ujít novinku, kterou je Frankovka 2016. Víno syté
rubínové barvy a plné chuti, které také krásně doplní horký
letní podvečer s vašimi nejbližšími.
www.vinarstvitak.cz

MERLOT MAGNUM
& DOUBLE MAGNUM
Enotheca Café Slavia & Michlovský nově nabízí ve svém e-shopu
i ve své provozovně v Praze na Národní 1 unikátní vína z vinařství
Vinselekt Michlovský. Merlot, výběr z hroznů, ročníky 2006 a 2011,
v láhvích Magnum & Double Magnum. Ročníky 2006 i 2011 patří
k těm nejlepším, což platí i pro tratě Trkmansko a Věstonsko, odkud
tato vína pocházejí. Uložení v láhvích Magnum (1,5 l) a Double Magnum (3 l) dává vínům možnost rovnoměrnějšího a dlouhodobějšího
zrání. Vína jsou v plné kondici, ale jsou vhodná i pro další archivaci.
Dalším tipem jsou vína z kolekce Cuvée 1+1, která jsou výsledkem
více než třicetileté spolupráce dvou významných vinařů, Miloše
Michlovského a Františka Mádla.
www.enothecaslavia.cz
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